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املدى / وكاالت
اكتشاف

اعلنت دائـرة االثار يف اسرائيل اكتشاف بقـايا بلدة قانا
اجلليل حـيث قـام الـسيـد املـسيح بـاولـى عجــائبه وفقـا

لالناجيل.
واضـــافت الــدائـــرة ان عمـليــات الـتنـقيـب حتت اشــراف
عاملة االثار االسرائيلية يارندا الكسندر ادت الى العثور
على افـران ومدقات واجران حجـرية وحوض طوله 4،5
امتار بعـرض مترين يـستخدم يف الـطقوس الشعـائرية

عند اليهود.
ويـقع املـكـــــان غــــــرب بلــــــدة كفـــــر كــنـــــا الــتــي يــــسـكــنهـــــا
مسـيحيـون ومـسلمـون وتبعــد مسـافـة ثمـانيـة كلم الـى

الغرب من الناصرة.
وجــاء يف الفــصل الثــاني مـن اجنيل يــوحنـا ان املــسيح
كـان مدعوا الى عـرس يف قانا اجلليل حيـث فرغ النبيذ
فــامــر خــدم املـنــزل بـتعـبـئــة سـتــة اجــران بــاملـيــاه الـتـي

حتولت الى "خمر جيدة".

آفاق
حتـــدث االمـني العـــام لالمم املـتحـــدة عـن افـــاق جـيـــدة
للـسالم بني االسـرائيلـيني والفلـسطـينـيني مـؤكـدًا وردا
علـى سـؤال حـول الـوضع يف املـنطقـة بعـد وفـاة الــزعيم
الفلسـطينـي ياسـر عرفـات، "نرى ان الـدينـاميكيـة على
االرض قـد تغيـرت وهنـاك انفتـاح من شـأنه يف حال مت

استغالله بشكل جيد، ان يعطي دفعا للعملية".
واضــاف "اعـتقــد ان افــاق الــسالم واعــدة جــدا. هــذا ال
يعـني اننـا لن نـواجه صعـوبـات ولكـن اعتقـد ان امـامنـا

فرصة حقيقية لتحقيق تقدم".

تهنئة 
اعلن الـبيت االبيض ان الـرئيس االمـيركي جـورج بوش
هنـأ خـالل اتصـال هـاتفـي رئيـس الــوزراء التـركـي رجب
طيب اردوغـان بـاطالق احملـادثـات النـضمـام تـركيـا الـى
االحتاد االوروبي وكذلك بحث معه الوضع يف العراق.

وقــال املتحـدث بـاسم الـبيـت االبيـض سكـوت مــاكليالن
ان "الــزعيـمني اعـتبـرا ان قـرار االحتــاد االوروبي سـوف
يـسـاعـد يف تعـزيـز عالقـات تــركيـا مع اوروبـا والـواليـات

املتحدة على حد سواء".

دعم
جـــددت كـنـــدا دعـمهــــا الكـــامل لـلجهـــود الـتـي يـبـــذلهـــا
االحتـــــاد االفــــــريقــي مــن اجـل ايجـــــاد تــــســـــويـــــة عــبـــــر
التفــاوض للنـزاع يف دارفـور بغـرب الـســودان وذلك بعـد
تعلـيق مفــاوضــات الــسالم بـني احلكــومــة الــســودانـيــة

وحركتي للتمرد الرئيسيتني يف االقليم.
وقال متحـدث باسم وزارة اخلـارجية الكـندية هـو رينال
دوارون ان "كـنـــدا تـــدعــم كلـيــــا اجلهـــود الـتـي يـبــــذلهـــا
االحتـــــاد االفــــــريقــي مــن اجـل ايجـــــاد تــــســـــويـــــة عــبـــــر

التفاوض لالزمة يف دارفور".
وعلقـت مفــاوضــات الــسالم بـني احلكــومــة الـســـودانيــة
وحـركـة حتـريـر الـسـودان وحـركـة العـدل واملـسـاواة، ابـرز
مجموعتي مترد يف دارفور )غرب السودان( حتى كانون

الثاني.

عقوبات
قـرر مجلـس االمن الـدولي بـاالجمـاع الثالثـاء االبقـاء
علـــى العقـــوبـــات املفـــروضـــة علـــى لـيـبـيـــريـــا واملـتـعلقـــة

بصادراتها من املوارد الطبيعية.
وكــانـت احلكــومــة الـليـبيــريــة االنـتقــاليــة تــأمل يف رفع
العقـوبـات الـتي ورثـتهــا عن الــرئيـس الـســابق تـشـارلـز
تـايلـور حيث اثـرت سنـوات احلـرب االهليـة بشـكل كبيـر

على عائداتها من بيع اخلشب واملاس.
ومع ذلـك، فقـــد اخـتــــار مجلــس االمـن متـــديـــد حـظـــر
صـادرات اخلـشب ملـدة عـام واملـاس ملــدة ستـة اشهـر وهـو
اجـراء كـان اتخـذ للحـؤول دون اسـتعمــال نظـام تـايلـور
لالموال املتأتية من هذا اجملال من اجل متويل احلرب

وعدم االستقرار يف املنطقة.

جدل
اثيـر جدل يف كندا بشـأن تقرير رسمي نـشر يف اونتاريو
قـد ميهـد الطـريق امـام انشـاء محـاكم شـرعيـة للفصل

يف االحوال الشخصية لدى املسلمني.
ونشرت خبيرة القانون ماريون بويد بطلب من حكومة
واليـة اونتـاريـو، االكبـر مـن حيث عـدد الـسكـان يف كنـدا
مع عـاصمتهـا تورونتـو، تعتبـر فيه ان للمـسلمني احلق
يف اللجــوء الـــى محــاكـم شــرعـيـــة للفــصل يف قـضــايــا

االحوال الشخصية.
وقـالـت النـائبـة العـامـة الـسـابقـة يف اونتـاريـو ان انـشـاء
مـثل هــذه احملــاكـم ال يـتعـــارض مع القــانـــون الكـنــدي
شــرط ان يـتـم اللجــوء الـيهـــا علــى اســاس طــوعـي وان

حتترم احكامها قوانني البالد.

اقرار
اقــر الـضــابـط املـــوريتـــاني الـســابق صــالح ولـــد حنـينــا
العقل املـدبــر للمحــاوالت االنقالبيـة يف حـزيـران 2003
واب، وايلــــول، 2004 اقــــر بـتــــورطه اثـنــــاء مـثــــوله امــــام

احملكمة اجلنائية يف واد الناقة )شرق نواكشوط(.
وقـال ولـد حـنينـا ردا علـى ســؤال وجهه رئيـس احملكمـة
محمد الهادي ولـد محمد "اردت تغيير النظام الفاسد
وغيـر الـشـرعـي عن طـريق انـقالب كمــا فعل )معـاويـة(

ولد الطايع يف 21 كانون االول/ديسمبر 1984".
واعتبـر ان هذه احملـاوالت االنقالبية "شـرعية" ويبـررها
"الــوضـع االقتـصــادي والــسيــاسي واالجـتمــاعي املــزري

الذي يقود البالد الى الهاوية".

سرور
اعرب الـرئيس الفـرنسي جـاك شيراك عـن "سروره" اثر
االفــراج عـن الــصحــافـيـني كــريــسـتـيــان شـيـنــو وجــورج
مالـبرونـو يف العـراق، قبل عـودته الـى باريـس مختـصرا

اجازة امليالد يف املغرب كما اعلنت الرئاسة الفرنسية.
واعلـنـت الــــرئــــاســــة ان شـيــــراك حتــــادث هـــــاتفـيـــــا مع

عائلتيهما.
وقـال شيـراك يف بيـان للرئـاسة "يف خـتام هـذا االنتـظار
الـطــويل الــذي شـــارك فيـه اجلمـيع يف فــرنـســا، نــود ان
نعـرب عن سـرورنـا ملـواطنـينـا وعــائلتـيهمـا واقـربــائهمـا

الذين حتلوا بالشجاعة وروح مسؤولية استثنائية".
وتــابع "اعــرب بــاسـم جـمـيع الفــرنــسـيـني عـن عــرفــانـي
جململ الـسـلطـات واالجهـزة الـتي عـملت بـال كلل حتـى

يتحقق هذا االفراج".

جتميد
اعـلنت الـواليـات املتحـدة انهـا جمـدت امـوال سعـوديني
تشتـبه بدعمهـما املفتـرض لتنظـيم القاعـدة االرهابي،

حسب ما جاء يف بيان لوزارة اخلزانة االميركية.
وطلـبـت واشـنـطـن مـن االمم املـتحـــدة اتخــاذ اجــراءات

مماثلة بحق هذين السعوديني.
واحــدهمـا هـو سعــد الفقـيه املعـارض الـشـرس للـنظـام
الـسعـودي والــذي يقيـم يف لنـدن. وهــو يتــزعم "حـركـة
االصالح االسالمي يف الـسعودية" الـتي تؤكد انهـا تريد
االطــاحــة بــامللـكيــة بــالــوســائل الـسلـميــة. وكـــانت هــذه

احلركة دعت مؤخرا الى التظاهر يف اململكة.
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وافقت الـسلطـات السـويسـريـة
ـــــــى الـــتـعـــــــاون مـع حتـقـــيـق عـل
جتــريـه جلنــة مـسـتقلــة بـشــأن
بـرنـامج النـفط مقـابل الغـذاء

األممي يف العراق.
ســويــســرا سـتــوفــر مــســاعــدات
مشتركة للجنة املستقلة، التي
ـــــالفــــســــاد حتـقق يف مــــزاعــم ب
والتزوير يف البرنامج األممي.
وكـــــــــانـــت جلـــنـــــــــة الـــتـحـقـــيـق
املـسـتقلـة قـد طلـبت املـسـاعـدة
الـســويـســريــة يف شهــر تـشــرين
أول املــاضـي. وهـي تــسعــى إلــى
الـتثـبت مــا إذا كــان مـســؤولــون
أمميـون أو مـوظفــون أو عمالء
أو مـتعهـدون قـد انـتهكــوا بنـود
اتفاقيـة برنامـج النفط مقابل

الغذاء األممي. 

وكــان بــرنـــامج الـنفــط مقـــابل
ـــــدار مــن قـــبل األمم الغـــــذاء ي
املـتحـــدة، وهـــو أتــــاح الفـــرصـــة
ــــر الــنفـــط، لـلعــــراق لــتـــصــــدي
وذلك بهـــدف تخفـيف معــانــاة
ــــشـعــب الـعــــــراقــي مــن أثــــــار ال
ـــــــة ـــــــات االقـــتــــصـــــــادي الـعـقـــــــوب
املفروضة على النظام العراقي
الـســابق بعـد احـتالله الكــويت

عام .1990 
هــذا وكـــانت عــوائـــد البــرنــامج
ــــــــات ــــــــى حـــــســــــــاب تـــتـحــــــــول إل
ــــة، تــــشـــــرف علــيهــــا مـــصــــرفــي
وتـراقبهـا األمم املتحـدة، و كان
من املـفتــرض أن يـتم صــرفهــا
علــــى شــــراء الغــــذاء واألدويــــة
ــــــــرفـع مـــــســـتــــــــوى األوضــــــــاع ل
املـعيــشيــة يف العــراق. وأسـتمــر
ــــــامج ملـــــدة ســـبع ـــــرن عـــمل الــب
سنــوات إلــى أن متت اإلطــاحــة

بنظام صدام حسني. 

جتاهل االنتهاكات
ـــــســـــــؤولـــني األممـــيـــني إال أن امل
اُتهـمــوا إمــا بغـض الـنـظــر عـن
انـــتـهــــــــاكــــــــات اقــــــــدم عـلـــيـهــــــــا
ـــــون، أو ـــــون العـــــراقــي املــــســـــؤول
بــالتــورط شخـصيــاً يف قضـايـا

فساد ورشوة.
وقــــد تــــركــــز االنـتـبــــاه بـــصفــــة
خـاصة يف اآلونـة األخيـرة على
مـبــــالغ ســــريــــة حــصـل علــيهــــا
مـســؤولــون عــراقيــون ســابقــون
من شـركــات أجنـبيــة استفـادت

من عقود البرنامج. 
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تعاون سويسري يف حتقيقات النفط مقابل الغذاء

انان يرفض االسـتقالة مؤكدًا ان هذه املزاعم ألقت بظالل من الشكوك عىل األمم املتحدة
األعــــــــــــضـــــــــــــــــــــــاء الـ191 لـــألمم
املــــتـحــــــــــدة، قــــــــــال عــــنــــــــــان إن
االنـــتـقـــــــادات والـهـجـــمـــــــات يف
داخل الــواليــات املـتحــدة تـــأتي
ـــــــــى حـــــــســـــــــاب الـعـالقـــــــــات عـل
األمــــريكـيـــة بـــاملـنـظـمـــة.وعـبـــر
ــــــؤدي ــــــان عــن أمـلـه يف أن ت عــن
الـتحقـيقــات حــول الفــســاد يف
بـرنــامج النفـط مقـابل الغـذاء
الـتي يقـودهـا الـرئيـس السـابق
لـلمـصـرف املـركـزي األمـريـكي،
كــــارل فــــولـكــــر، إلــــى "تـــصفـيــــة
األجـواء."ومضـى قـائالً يف هـذا
الـــسـيــــاق "الــــواليــــات املــتحــــدة
حتـتـــاج األمم املـتحـــدة، واألمم
املتحـدة بـدورهـا يف حـاجـة إلـى
الـــواليـــات املـتحـــدة.. ونحـن يف
حــاجـــة إليجــاد طــريـق للعـمل

معاً."
ورفض املـسـؤول األممـي حتمل
املـــســــؤولـيــــة الــــشخــصـيــــة عـن
الفـــضــيحــــة وحــتــــى اكــتــمــــال
ــــــة يف الــتـحـقــيـقــــــات املــــســتـقـل
مـنتـصف العـام املـقبل، مــشيـراً
إلــــى أنه واألمم املـتحـــدة كـــانـــا
عرضـة لهجمـات متواصـلة من
"جهــــات محــــددة" لـم يـــســمهــــا
ــــا ــــاءة "كــن ــــى انــتقــــادات بــن وإل

نتقبلها."
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تـكلـيفهـــا مبهـمــة الـتــدقـيق يف
شـحنــات الغــذاء واألدويــة إلــى
الـعراق. وكـان إبن الـسيـد أنان،
كــويــا، قــد مت تــوظـيفه كخـبيــر
يف الــشـــركـــة عـــام 1998 – وهـــو
نفـس العــام الــذي منـحت فـيه
األمم املـتحــدة الـشــركــة عقــداً
ــــيــــــــــــون دوالر مبـقــــــــــــدار 66 مـل
أمـريـكي. لـكن الـشـركـة شـددت
بـــأن عـمل الــسـيـــد كـــويـــا أنـــان
أقـتصـر علــى منـطقـة إفــريقيـا

الغربية.

رفض االستقالة
من جــانـبه شــدد األمـني العــام
لألمم املتحدة كـويف عنان على
ـــــصــــبـه ولــــن ـــــــــــاق يف مــــن أنـه ب
ـــــــســــتـقــــيـل حتــــت ضـغــــــــــوط ي
ــــــامج الـــنفـــط ـــــرن فـــضـــيحـــــة ب

مقابل الغذاء.
وقــال عنـان يف مـؤمتــر صحفي
مبناسبة نهاية العام إن مزاعم
ــــامج الــنفــط الفـــســــاد يف بــــرن
مقــــابـل الغــــذاء ألقـت بـــظالل
من الـشك حول األمم املـتحدة
حتـديداً يف عالقتهـا بالـواليات
املـتحـــدة، أكـبـــر املــســـاهـمـني يف

ميزانية املنظمة األممية.
وفـيـمــا أشــار إلــى "دعـم وثقــة"
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تـقــــــــــدميـهــــــــــا مــــن اجلــــــــــانــــب
ــــــة ــــــى جلــن ــــســــــري إل ــــســــــوي ال
الـتـحقــيق املـــسـتـقلــــة سـتـــظل
ســريــة، وال ميـكن اسـتخــدامهــا
إال لألغـراض احملــددة يف طلب

املساعدة.
ـــــــة يف وقـــــــد تـعـــــــرضـــت الـلـجـــن
املــاضي لـضغــوط من محـققي
مـجلـــس الـــشـيــــوخ األمــــريـكـي،
الــــذيــن يجــــرون حتقــيقــــاتهـم
اخلـاصــة ببـرنـامـج النفـط من
أجـل الغـــــذاء. ورغــم ذلـك، لــم
يـتـــزحـــزح الــسـيـــد فــــولكـــر عـن
مـوقفه الـرافـض تسـليم وثـائق

اللجنة إلى مجلس الشيوخ.

شكوك وارتياب
وقد تعـرض مسـؤولون رفـيعون
يف األمم املتحـدة إلـى اتهـامـات
ــــة. فقــــد اتُهـم أمــــريـكـيــــة قــــوي
بـينــون سـيفــان رئيـس بــرنــامج
ــــنـفــــــط مــــن أجـل الـغــــــــــــذاء ال
بـــالفــســـاد، وهـي الـتهـمـــة الـتـي

ينكرها بشدة. 
ــــــدى بـعــــض أعــــضــــــاء كــمــــــا أب
الكـوجنرس األمريـكي ارتيابهم
بــشـــأن دور األمـني العـــام كـــويف
أنـــان يف هـــذا املـلف، وطـــالـبـــوه

بتقدمي استقالته. 
ويشـار إلى أن السيـد كويف أنان
تعــرض بـصــورة غـيــر مـبــاشــرة
إلــى الهجـوم بـسـبب دور شـركـة
 Cotecna، وهــي شــــركــــة يـقع
ــــســــــرا ومت مـقــــــرهــــــا يف ســــــوي
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الــنفـــط مقــــابـل الغــــذاء. لـكـن
شخـــصـــــاً واحــــــداً فقـــط متــت
ــــانــتهــــاك إدانــته حــتــــى اآلن ب

شروط احلظر على العراق. 
ويــشيــر الــسيــد فــايـس يف هــذا
ــــشـــــأن قـــــائـالً "االتهـــــامـــــات ال
ــــشــــــركــــــات ــــــى ال املــــــوجـهــــــة إل
الـــســــويـــســــريــــة تعـتـمــــد علــــى
ــــومــــات لــم يــتــم الــتحـقق مـعل
مــنهــــا بعــــد. لـكــن هــــذا ميــثل
حافـزاً بالنـسبة لنـا كي نتعاون
مع جلنة التحقيق املستقلة".

تبادل معلومات
ووفقــا للــسيــد فــايـس سـيكــون
مــن املــمـكــن فــتـح حتقـــيقـــــات
جـديــدة بنــاءاً علــى املعلـومـات
املقـــدمـــة مـن جلـنـــة الــتحقـيق
املستقلـة. أما املـسائل املـتعلقة
بطبـيعة املعلـومات التـي سيتم
تبـادلها بـني اجلانـبني، وكيفـية
القـيـــام بـــذلـك، فالزالـت قـيـــد
الـدراسـة بيـنهمـا.وال تـستـطيع
إدارة الــسيــد فــايـس القــول كم
عـــدد األشخــاص أو الــشــركــات
ـــــى ـــــذيــن ســيـــتعـــــرضـــــون إل ال
الـتحقـيق، أو نــوعيــة الفحـص

والتدقيق الذي سيواجهونه.
ـــــــوثـــــــائـق الـــبـــنــكـــيـــــــة إال أن ال
اخلـاصــة بهـذا الـشـأن سـتكـون
مـتــوفــرة السـيـمـــا وأن اللجـنــة
الفـدراليـة للبنـوك قد عـرضت

تقدمي عونها.
غـيـــر أن أيـــة معلـــومـــات سـيـتـم
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ووفقــــاً لــتـحقــيقــــات مـجلــــس
ـــــوخ األمـــــريـكــي، متـكــن ــــشــي ال
الـرئيس الـسابق صـدام حسني
مــــن جــــنــــي 21 مـلــــيــــــــــار دوالر
أمـــــــريــكـــي مـــن خـالل تـفـــــــادي
العقــوبـــات األمميــة املفــروضــة
علــى العــراق، وتهــريب الـنفـط

إلى اخلارج.

مساعدة سويسرية 
كــــــــــانــــت جلــــنــــــــــة الــــتـحـقــــيـق
املــسـتقلــة، الـتـي يـــرأسهــا بــول
فـولكـر الـرئيـس السـابق لـبنك
ــــي االحــــتــــيــــــــــــــاط الــفــــــــــــــدرال
األمـريكي، قد طلبت معلومات
مـن الــسلـطـــات الــســـويــســـريـــة
حــــــول أشخـــــاص أو شـــــركـــــات
يــشـتـبه يف انـتهـــاكهـــا للحـظـــر
الـدولي املفـروض علـى الـنظـام
العـــراقـي. وقـــد صـــرح الــسـيـــد
اوثــمــــار فــــايــــس، رئــيــــس إدارة
ــــة ــــدول ــــات فــيــــوزارة ال الـعقــــوب
ـــــشــــــؤون ــــــة لـل ـــــســــــري ـــــســــــوي ال
االقـتــصــــاديــــة، يف حــــديــث مع
وكالـة أسوشييتـد برس لألنباء
بـــالقــــول إن اللجـنـــة اسـتـــوفـت
الــــشـــــروط الالزمـــــة للــتعــــاون

املشترك. 
ويجدر بـالذكـر أن شركـات تقع
مقــارهــا يف ســويــســرا، إضــافــة
إلـــى شخـصـيــات وشــركــات مـن
ــــــة، اُتـهــمــــــوا يف خــمــــســني دول
ــــامج املــــاضـي بــــاسـتـغالل بــــرن
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)43200( دوالر. فـعلى الـراغب يف االشـتراك فـيها مـراجعة هـذه الدائـرة خالل )30( يومـاً اعتبـاراً من
الـيوم التالي لـتاريخ نشر هـذا اإلعالن مستصحبـاً معه تأمينات قـانونية نقـدية أو كفالـة مصرفية ال
تقـل عن 10% مـن القـيمــة املقــدرة للـبيـع البــالغــة )1171000000( فقـط مـليــار ومئـة وواحــد وسبـعني

مليون دينار وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم االخير.
مع التقدير

       دائرة التسجيل العقاري يف الرصافة الثانية

الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية
اعالن

تـدعـو الشـركـة العـامـة لـصنـاعـة الـزيـوت النبـاتيـة.. احـد تـشكيالت
ـــــرة ـــــاعــــــة واملعــــــادن املقـــــاولــني كـــــافـــــة مــن ذوي اخلــب وزارة الـــصــن
واالختـصاص والكفـاءة املسجـلني يف الهيئـة العامـة للضـرائب إلى
االشـتــراك يف مـنــاقـصــة )حتـمـيل وتفـــريغ املــواد االولـيــة املـنـتجــة
ملصـانع الشركة يف بغداد )الرشيـد - املأمون( وميكن احلصول على
شـروط املنـاقصـة من القـسم الـقانـوني يف مـقر الـشركـة لقـاء مبلغ
قـدره )10000( عشرة آالف دينـار تدفع المانـة الصندوق غيـر قابلة
للرد علـى ان تقدم العطاءات داخل غالف مخـتوم مثبت عليه اسم
املنــاقصـة ومـرفق بـوصل الـشــراء والتـأمـينــات مببلـغ مليــون دينـار
)1000000( من قـيمــة العـطـاء بـصك مـصــدق أو كفـالـة مـصــرفيـة
تودع يف صندوق العطاءات اخلاص بالشركة وان آخر موعد لقبول
العطاءات هـو نهاية الـدوام الرسمي ليـوم االربعاء املوافق 19 / 1 /
2005 وكل عـطــاء يــرد بعــد هـــذا التـــاريخ يهـمل وان الـشــركـــة غيــر
ملــزمــة بـقبــول اوطــأ العـطــاءات وان اجــور االعالن يـتحـملهـــا من

حتال إليه املناقصة.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اعالن مناقصة رقم 24 / ح / 2004
صيانة الناقل احلديدي ملعمل سمنت كركوك

تاريخ الغلق 22 / 1 / 2005
تعلن الـشركة العامـة للسمنت العراقـية احد تشكيالت وزارة
الـصناعـة واملعادن عن حـاجة معمل سـمنت كركـوك لصيـانة
الـناقـل احلديـدي فعـلى الـراغبني بـاملشـاركة بـهذه املـناقـصة
تقــدمي عـطــاءاتـهم إلــى مقــر الـشــركــة / الــدائــرة الـتجــاريــة
الـواقعـة يف الـزعفــرانيــة / سعيـدة لقـاء مـبلغ قـدره )5000(
فقـط خمـســة آالف دينــار غيـر قــابلــة للـرد عـلمـاً ان مـوعـد
الغلق سيكون نهـاية الدوام الـرسمي ليوم الـسبت املوافق 22
/ 1 / الـساعـة 2.00 ظهـراً هو آخـر موعـد لقبـول العـطاءات
وسـيعتبـر العـطاء غـير مـستـوفيـاً للشـروط ما لـم يوثـق مبا

يلي:
1-ان يكون اجملهز )مكتب أو شركة( مسجالً داخل القطر أو
خـــارجه وحــــاصالً علـــى اجـــازة ممـــارســـة نــشـــاط الـــوكـــاالت
التجارية وان يكون معروفاً )عنوانه وهاتفه داخل العراق(.

2-تقـــدمي تـــأمـيـنـــات أولـيـــة مبـــوجــب صك مـصـــدق حـصـــراً
بنسبة 1% من قيمة العطاء.

3-تقدمي شهادة براءة الذمة من الضريبة.
4-يرفق وصل شراء املناقصة.

)تقدم هذه املستمسكات مع العرض الفني حصراً(.
مع التقدير

مع حتيات                             
  الشركة العامة للسمنت العراقية

اعالن مناقصة رقم 23 / ح / 2004
انشاء منظومة اطفاء احلريق / ملعمل سمنت كبيسة

تاريخ الغلق 22 / 1 / 2005
تـعلن الـشـركـة العـامـة للـسمـنت العــراقيـة احـد تـشـكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعــادن عن حـاجـة مـعمل
سمـنت كـبيـسـة النـشـاء مـنظـومـة اطفـاء احلــريق فعلـى الـراغـبني بـاملـشـاركـة بهــذه املنــاقصـة تقـدمي
عطـاءاتهم إلـى مقــر الشـركـة / الـدائـرة التجـاريـة الـواقعـة يف الـزعفـرانيـة / سعيـده لقــاء مبلغ قـدره
)5000( فقط خمـسة آالف دينـار غير قـابلة للـرد علمـاً ان موعـد الغلق سيكـون نهايـة الدوام الـرسمي
ليـوم الـسبت املـوافـق 22 / 1 /  2005 السـاعـة 2.00 ظهـراً هـو آخـر مـوعـد لقبــول العطـاءات وسيـعتبـر

العطاء غير مستوف للشروط ما لم يوثق مبا يلي:
1-ان يكـون اجملهــز )مكـتب أو شـركـة( مــسجالً داخل الـقطـر أو خـارجه وحــاصالً علـى اجـازة ممـارسـة

نشاط الوكاالت التجارية وان يكون معروفاً )عنوانه وهاتفه داخل العراق(.
2-تقدمي تأمينات أولية مبوجب صك مصدق حصراً بنسبة 1% من قيمة العطاء.

3-تقدمي شهادة براءة الذمة من الضريبة.
4-يرفق وصل شراء املناقصة.

)تقدم هذه املستمسكات مع العرض الفني حصراً(.
مع التقدير

مع حتيات                         
 الشركة العامة للسمنت العراقية

اعالن
حمكمة بداءة البياع

رقم الدعوى 1166 / ب / 2004
التاريخ 19 / 12 / 2004

تقرر اإلعالن عن بـيع العقار املـرقم 14 / 2343 مقاطعـة 3 دورة - حي الوادي
املعلـمني محلـة 824 زقـاق 21 دار 30 املـزال شيـوعه يف الـدعـوى املـرقمـة اعاله
وستجرى املزايدة يف الـساعة الثانية عشـرة ظهراً يف اليوم الثالثني من اليوم
التــالي لـلنـشــر يف بنــايــة احملـكمــة وعلــى الــراغب يف الـشــراء مــراجعــة هــذه
احملكمـة مسـتصحبـاً معه التـأمينـات القانـونيـة )10%( من القيـمة ومقـدارها

)85000000( خمسة وثمانون مليون دينار وبصك مصدق المر احملكمة.
القاضي األول  
قيس عباس رضا

االوصاف:
دار حتتـوي علـى كــراج صغيـر وطـارمـة مـسقفــة وكليـدور وهـول وممـر جـانـبي
خــارجي يــؤدي إلــى مـطـبخ صـغيــر وغــرفـتي نــوم وحمــام يف الـطــابـق االرضي
ودرج يــؤدي للطـابق العلــوي يحتـوي علـى غـرفـة نـوم واحــدة وسطح ومـرافق
صحية خارجيـة ومشتمل صغير يحـتوي على كراج صب بـاالسمنت وتواليت
خـارجي وحمـام ومـطبخ مـشتـركـة وغـرفـة مـسقفـة بـاجلـينكـو واألرضيـة صب
وغـرفة نوم سقوفها كونكريت مـسلح واألرضية كاشي موزائيك.البناء للدار /
الـسقـوف للـدار االولـى كـونكــريت واألرضيـة كـاشي مـوزائيك والـسطح كـاشي

عادي والكراج صب.
الـشاغل بالنـسبة للدار / طـالب محمود وشـركاه ويرغـبون بالبقـاء بعد البيع
بـصفـة مـستـأجـرالـشـاغل بــالنـسبــة للمـشتـمل / عبــد الكـرمي يـوسف كــاظم

ويرغب البقاء بعد البيع بصفة مستأجر.املساحة / 255م2
درجة العمران / متوسط
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